
 
 

 
Informace pro pořadatele akcí ve městě Písek 

 
 
UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 
Pořadatel kulturní, volnočasové, společenské nebo reklamní akce včetně hostování cirkusů a lunaparků, případně 
producent filmových a televizních děl na veřejném prostranství v Písku, vždy nejprve projedná možnost konání 
zamýšlené akce (místo, termín, rozsah akce apod.) s příspěvkovou organizací Centrum kultury města Písek, 
která je za město garantem koordinace akcí. Následně bude žadatel postupovat podle dispozic, které obdrží při 
vstupním projednání záměru pořádání akce v CKMP. 
 
Užívání Kamenného mostu k reklamním a podobným účelům je řešeno Pravidly pro užívání Kamenného mostu, 
která jsou uvedena zde. Za město Písek jako vlastníka Kamenného mostu vydává souhlas k jeho užití k výše 
uvedeným účelům rada města. 
 

HUDEBNÍ PRODUKCE SPOJENÉ S PODÁVÁNÍM ALKOHOLU po 22:00 h 
O povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku (vyhlášky č. 4/2012, 2/2015, V/10 jsou k dispozici zde) je nutno požádat radu města 
prostřednictvím odboru školství a kultury, nejpozději 21 dní před zasedáním rady města a 30 dnů před konáním 
jednorázové akce. Žádosti je nutné podávat na formuláři, který je k dispozici zde (Žádost o povolení výjimky 
z obecně závazné vyhlášky o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku). 
 

POUŽÍVÁNÍ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH 
O povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky je nutno požádat radu města 
prostřednictvím odboru školství a kultury, nejpozději 30 dní před zasedáním rady města a před konáním 
jednorázové akce. Žádosti je nutné podávat na formuláři, který je k dispozici zde (Žádost o povolení výjimky 
z obecně závazné vyhlášky města Písek č. 2/2021 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky). 
 

TECHNICKÉ POŽADAVKY 
Pořadatel je povinen provést po akci základní úklid. V případě požadavků pořadatele na odpadkové koše, 
elektrickou přípojku, úklid po akci, odvoz odpadu či např. prodloužení otevírací doby veřejných WC lze tyto služby 
objednat u Městských služeb Písek s.r.o. 

Veřejná prostranství se zřízenými přípojkami pro pořádání akcí  

 Umístění  
(počet přípojek) 

vhodné akce kontakt e-mail telefon 
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Tržiště u Děkanského 
kostela (2) 

trhy 
kulturní akce 

MS,  
p. Žofka 

zofka@ms-pisek.cz 731 320 613 

Velké náměstí  
před čp. 8 (1) 

kulturní/volnočasové 
MS,  

p. Šejnoha 
sejnoha@ms-pisek.cz 

382 201 525 
603 239 201 

Čechova ulice – 
promenáda u 
Kamenného mostu (1) 

kulturní/volnočasové 
mj. i na náplavce 
řeky 

MS,  
p. Šejnoha 

sejnoha@ms-pisek.cz 
382 201 525 
603 239 201 

Fügnerovo náměstí (1) kulturní/volnočasové 
MS,  

p. Šejnoha 
sejnoha@ms-pisek.cz 

382 201 525 
603 239 201 

Na Výstavišti (1) kulturní/volnočasové 
CKMP, 

p.Houdek 
viktor.houdek@centrumkultury.cz 731 519 159 

VODA* Na Výstavišti (1) kulturní/volnočasové  prodejvody@cevak.cz 844 844 870 

*Odbočka z hlavního vodovodního řadu je upravena tak, aby sloužila jako občasné odběrné místo pitné vody pro 
pořadatele akcí. Jednotliví nájemci pozemku si se společností ČEVAK a.s. uzavřou smlouvu na odběr pitné vody 
a po nezbytně nutnou dobu je tam osazen nadzemní hydrant s vodoměrem, na který se nový odběratel napojí. Po 
ukončení odběru je tento hydrant demontován a odbočka zakryta poklopem v úrovni terénu. 
 

http://www.mesto-pisek.cz/pravidla-a-zasady/ds-1008/p1=64
https://www.mesto-pisek.cz/vyhlasky-a-narizeni/ds-1007/p1=
https://www.mesto-pisek.cz/zadosti-a-formulare/ds-1196/p1=30776
http://www.mesto-pisek.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=1263
https://www.mesto-pisek.cz/zadosti-a-formulare/ds-1196/p1=30776
http://www.mesto-pisek.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=1263
http://www.mesto-pisek.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=1263
mailto:viktor.houdek@centrumkultury.cz


Informace pro pořadatele akcí ve městě Písek 

Město Písek, odbor školství a kultury ve spolupráci s dalšími odbory a organizacemi, únor 2023 

 
DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK 

Dotace na pořádání akcí je možné získat prostřednictvím odboru školství a kultury a vyhlášených dotačních 
programů v oblasti kultury, cestovního ruchu, volnočasových aktivit, sportu a záštity starosty/starostky města. 
Veškeré informace o pravidlech, aktuálních výzvách či formulář žádosti naleznete na adrese www.granty-
pisek.cz. 
 

PROPAGACE AKCÍ 
Propagaci akce je možno zajistit: 
▪ ve Zpravodaji města Písku (část „Kulturní měsíčník“), kde jsou přednostně zveřejňovány kulturní a 

společenské akce nekomerčního charakteru. Sběr informací provádí TIC Písek do 10. dne předchozího 
měsíce; 

▪ na výlepových plochách CKMP – dle platného ceníku, recepce@centrumkultury.cz, tel.: 382 734 711; 

▪ na facebookových stránkách TIC Písek nebo destinační společnosti Píseckem s.r.o. – informace o akci 
včetně ilustračních fotografií zašle pořadatel těmto organizacím e-mailem; 

▪ V kalendáriu akcí na www.pisek.eu https://kalendarium.piseckem.cz/ – informace o akci včetně ilustračních 
fotografií zašle pořadatel e-mailem společnosti Píseckem s.r.o.; 

▪ k dispozici jsou fotografie na https://mediabanka.piseckem.cz/ 

 
Propagační materiály pro účastníky nebo hosty akce: 
▪ TIC – propagační materiály města Písek a Písecka zdarma či k zakoupení. 
▪ odbor školství a kultury – lze požádat o propagační materiály města Písek pro hosty významných akcí. 
 

DALŠÍ 
▪ Pozvánky vedení města na akce a žádosti o přijetí významných hostů přijímá sekretariát starosty. 
▪ Termíny zasedání rady města naleznete zde. 
▪ Pořadatel akce nemá žádnou oznamovací povinnost vůči odboru školství a kultury. 
▪ Poplatek ze vstupného ve městě Písek není ustanoven. 
 
 

Pozn.: Všechny výše uvedené odkazy „zde“ směřují na příslušné části www.mesto-pisek.cz. 

 

KONTAKTY 
 
Městský úřad Písek sídlí ve dvou budovách: 
 
Velké náměstí 114/3: 
▪ sekretariát starosty 
▪ odbor správy majetku 
▪ odbor školství a kultury;  

Budovcova 207: 
▪ odbor životního prostředí 
▪ odbor dopravy. 

 
tel.:   382 330 111 / 555 
e-mail:   e-podatelna@mupisek.cz 
web:   www.mesto-pisek.cz  
úřední dny:  pondělí 7:30–17:00 h, středa 7:30–17:00 h, pátek 7:30–14:00 h 
 
 

 
Centrum kultury města Písek (CKMP) 
Nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek  
tel.:   382 734 711 
e-mail:   info@centrumkultury.cz 
web:   www.centrumkultury.cz  
provoz recepce: pondělí–pátek 8:00–16:00 h 
 

Městské služby Písek s.r.o. (MS) 
Pražská 372, 397 01 Písek 
tel.:  382 201 511 
e-mail:   info@ms-pisek.cz 
web:  www.ms-pisek.cz 

 

 

 
Turistické informační centrum (TIC) 
Velké náměstí 1, 397 01 Písek 
tel.:   387 999 999 
e-mail:  infocentrum@pisek.eu 
web:  www.pisek.eu 

 

Píseckem s.r.o. 
Velké náměstí 1, 397 01 Písek 
tel.:  602 467 969 
e-mail:   info@piseckem.cz 

web:  www.piseckem.cz 
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